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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  18 / 10 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 29530 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (Αναρτητέα Ηλεκτρονικά) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
  

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 78/2018 μελέτη (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων: 18REQ003621837) που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την 

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Κομοτηνής για το έτος 2019, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με 240.992,35 € χωρίς Φ.Π.Α., για 

την ανάδειξη προμηθευτή/των μέσω ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού. 

2. Την υπ΄ αριθ. 25098/14-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003685254) διακήρυξη. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

1) Στο άρθρο 2.4.3.2. {δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά} οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: 

β) Δεσμεύομαι ότι εφόσον μου κατακυρωθεί η προμήθεια ανταλλακτικών θα προσκομίσω ισχύοντα 

επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών κατά περίπτωση, κάθε φορά που θα προμηθεύω το δήμο 

με τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά και γ) Δεσμεύομαι για το χρόνο παράδοσης ο οποίος για την 

παράδοση ανταλλακτικών ή την εργασία επισκευής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 10 ημέρες. 

2) Στο άρθρο 6.1. της διακήρυξης {χρόνος παράδοσης υλικών} αναφέρεται πως ο χρόνος 

παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της 

παραγγελίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τμήματος Διαχείρισης 

και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου και θα παραδίδονται μετά τη λήξη τους. Ο μέγιστος χρόνος 

παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της Εντολής 

Επισκευής. Στην σχετική μελέτη (σελ. 4) αναφέρεται πως λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου 

εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, 

με μέγιστο τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. Στην σελ. 18 (άρθρο 6) της 

μελέτης αναφέρεται πως οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών πρέπει να είναι πολύ μικροί, με 

μέγιστο τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. 

 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους  
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Κατόπιν των ανωτέρω σας διευκρινίζουμε τα επόμενα: 

 

➢ Η δέσμευση της παράδοσης (μέσω της υπεύθυνης δήλωσης) για προσκόμιση 

τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών δεν είναι απαραίτητο να αναγραφεί στην υπεύθυνη 

δήλωση για αυτούς που καταθέτουν προσφορά για την ομάδα των ελαστικών. 

➢ Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι της δημόσιας 

σύμβασης πως ο χρόνος για την παράδοση των ανταλλακτικών ή την εργασία επισκευής δεν 

πρέπει να ξεπερνάει τις 5 ημέρες. 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

             Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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